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  “Nós médicos somos educados para valorizar e defender 

a vida. Sempre nos ensinaram que a morte é a nossa 

principal inimiga. Mas a morte não é a falência da 

Medicina ou dos médicos. Ela é apenas uma parte do 

ciclo da vida. É a vida que se completa.” 

 
Edson de Oliveira Andrade 

Presidente do CFM 
 
 
 
 
 

Fonte: A Declaração de Óbito – documento necessário e importante – MS/CFM/CBCD, 2009 

 



 

 1948: Modelo Internacional de Atestado de Óbito para 

padronização da anotação das causas da morte 

 

 1976: Ministério da Saúde do Brasil adotou uma 

Declaração de Óbito padronizada para todo o 

   território nacional 

 

 Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

 Numeração única 
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  Documento emitido pelo médico atestando o óbito e  suas causas 

Certidão de Óbito  
Documento jurídico, emitido pelo cartório, indispensável para o 

sepultamento ou cremação e outras medidas legais. 

Usos da DO 
     Legal - Atender ao artigo 77 da Lei Nº. 6.216, de 30 de junho 

de 1975 – que altera a Lei 6.015/73 dos Registros Públicos - 

determina aos Cartórios de Registro Civil que a Certidão de 

Óbito seja lavrada mediante da Declaração de Óbito 

 Estatísticas Vitais e Epidemiológicas - documento padrão para 

coleta de informações sobre mortalidade, conforme determina o 

artigo 10 da Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009 
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Número, percentual e taxa de mortalidade por capítulos da 

CID 10 – Distrito Federal, 2001 e 2012 

Causa (Capítulo CID10) No. % Taxa No. % Taxa

Doenças do aparelho circulatório 2355 26,9 112,3 3040 26,9 114,9

Neoplasias (tumores) 1414 16,1 67,4 2196 19,4 83

Causas externas 1573 18 75 2049 18,1 77,5

Doenças do aparelho respiratório 629 7,2 30 1020 9 38,6

Doenças do aparelho digestivo 431 4,9 20,5 615 5,4 23,2

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 453 5,2 21,6 572 5,1 21,6

Doenças infecciosas e parasitárias 430 4,9 20,5 489 4,3 18,5

Afec originadas no período perinatal 419 4,8 20 303 2,7 11,5

Doenças do sistema nervoso 166 1,9 7,9 296 2,6 11,2

Doenças do aparelho geniturinário 94 1,1 4,5 169 1,5 6,4

Malformação congênita 175 2 8,3 163 1,4 6,2

Transt. mentais e comportamentais 86 1 4,1 149 1,3 5,6

Mal definidas 448 5,1 21,4 98 0,9 3,7

D. sist osteomuscular e tec conjuntivo 33 0,4 1,6 62 0,6 2,3

D. sangue órgãos hemat e transt imunitário 34 0,4 1,6 51 0,5 1,9

Gravidez parto e puerpério 14 0,2 0,7 19 0,2 0,7

D. da pele e do tecido subcutâneo 4 0,1 0,2 16 0,1 0,6

D. do ouvido e da apófise mastóide 2 0,02 0,1 1 0,01 0,004

Total 8760 100 417,7 11308 100 427,4

2001 2012

Doenças do aparelho circulatório constituíram a principal causa, responsável 

por 27% das mortes em 2001 e 2012. Houve um aumento significativo da na 

mortalidade proporcional e no risco de morrer por neoplasias, que superou as causas 

externas em 2012. 
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Fonte: SIM - Giass/DIVEP/SVS/SES/DF                        * Dados  provisórios 



• Sub-registro 

• Variáveis ignoradas ou em branco 

• Preenchimento incorreto  

• Causas mal definidas 

• Codificação incorreta 

• Digitação incorreta 

• Omissão por motivos: éticos, legais, culturais, 

religiosos 



 Formulário pode ser fornecida para médicos 

cadastrados na SES (CRM), estabelecimentos e 

serviços públicos e particulares de saúde, IML e SVO 

 As DOs devem ser devolvidas em casos de rasura ou 

não utilização (numeração é controlada) – Não jogar fora. 

 Responsabilidade pela guarda e armazenamento - 

acesso restrito* (Núcleo de Internações e Altas -NIA ou por setor 

designado pelo diretor do  estabelecimento) 

*PORTARIA Nº 499, DE 15/12/2008 DODF Nº 252 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008, PÁGINAS Nº 76 E 77. 

Estabelece as normas para distribuição dos formulários de declaração de óbito nos estabelecimentos de 

saúde do Distrito Federal. 
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Fluxo da Declaração de Óbito no DF 



Fluxo da Declaração de Óbito no DF 
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* Prioridade: 48hs - Óbitos fetais, < de 1 ano e mulheres em idade 

fértil (10 -49 anos) 

Cartório 

Cartório  

2ª via 

DIVEP/SES  

1ª via 

Preencher em 

3 vias autoco-

piativas 

Família  

1ª e 2ª vias 

Cartório 

Prontuário 

3ª via 

SIM 

Cartório  

2ª via 

VIA ROSA -  QUEM EMITIU 

VIA  AMARELA - CARTÓRIO 

VIA BRANCA – DIGITAÇÃO “SIM” 
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1. Em todos os óbitos não fetais.  

2. No óbito fetal, quando ocorrer uma ou mais das seguintes situações: 

      - a gestação teve duração igual ou superior a 20 semanas,  

      - o feto teve peso corporal igual ou superior a 500 gramas, 

      - estatura igual ou superior a 25 centímetros 

Lembre-se que: 

a) No caso de perda fetal, os médicos que prestam assistência à mãe ficam 

obrigados a fornecer a DO do feto caso se enquadre na situação acima. 

b) Para o óbito de nascido vivo é imprescindível preencher a Declaração de 

nascido vivo  independentemente da duração da gestação, do peso do 

RN e do tempo que tenha permanecido vivo. 

c) Em ambos os casos é obrigatório o preenchimento dos campos da área 

IV da DO.  
Importância: cálculo da mortalidade infantil e materna – nv como 

denominador.(subregistro altera esses indicadores) – desdobramento 
no direito civil 



 É a morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou 
da extração completa do corpo da mãe, independentemente 
da duração da gravidez. 

  Indica o óbito o fato de o feto, depois da expulsão do corpo materno, não 

respirar nem apresentar nenhum outro sinal de vida, como batimentos do 
coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos 
músculos de contração voluntária. 
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Morte Fetal 

-É a expulsão ou extração completa de um produto da concepção 
do corpo materno, independentemente da duração da gestação, o 
qual, depois da separação do corpo materno, respire ou dê 
qualquer outro sinal de vida, tais como:  

-batimento do coração, pulsação do cordão umbilical ou movimento efetivo dos 
músculos da contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e 
estando ou não desprendida a placenta 

 

Nascido Vivo 
 



 A Resolução CFM nº1.779/2005, em seu Artigo 1º, determina: “ o 
preenchimento dos dados constantes da DO é da responsabilidade do médico 
que atestou a morte.” 

 É uma ato médico. 

 MORTES POR CAUSAS NATURAIS (doença ou estado mórbido) 

 Médico assistente/substituto – atesta o óbito de causa natural (com e sem 

assistência médica-SVO/causa conhecida ou mal definida- SVO) 

 MORTES POR CAUSAS EXTERNAS (violentas) 

 Médico perito do IML 

(homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, acidentes em geral, 

intoxicações/overdose e eventos de intenção ignorada – morte suspeita), 

independentemente do tempo decorrido entre o evento e a morte: 

 
- Encaminhar  o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) (artigo 2º da 
Resolução CFM nº 1.779/2005), mediante boletim de ocorrência, pois a DO 
só poderá ser emitida pelo IML. 
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 Art. 114. Atestar óbito quando não o tenha 
verificado pessoalmente, ou quando não tenha 
prestado assistência ao paciente, salvo, no último 
caso, se o fizer como plantonista, médico 
substituto, ou em caso de necropsia e verificação 

   médico-legal. 

 Art. 115. Deixar de atestar óbito de paciente ao 
qual vinha prestando assistência, exceto quando 
houver indícios de morte violenta”; 

 CONSIDERAR que a Declaração de Óbito é parte 
integrante da assistência médica; 
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É vedado ao médico: 



 

 Assinar a DO em branco 

 Preencher a DO sem examinar o corpo 

 Utilizar termos vagos para causas de morte (ex: PCR, etc) 

 Preenchimento com letra ilegível.  

 Utilizar siglas ou abreviações.(CIV/CIVD)- gera erro de codificação 
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Fonte: Conselho Federal de Medicina 

Código de Ética Médica (set. 2009) 



 Examinar o falecido 

 Reconhecer o óbito como de causa natural 

 Identificar o falecido por meio de documento de identidade 

original com foto. Se não o possuir, o preenchimento será 

feito após determinação judicial ou identificação 

papiloscópica do instituto de criminalística.  

 Usar letra legível e sem abreviações ou rasuras (ressalvas 

podem ser feitas) 

 Preencher causas da morte seguindo regras internacionais 

 Revisar antes de assinar 
15 
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DECLARAÇÃO DE ÓBITO 

         (modelo atual) 

- Fornecida pelo Ministério da Saúde 

em três vias, autocopiativas 

   

- Pré-numerada seqüencialmente 

- Composta por 9 blocos  

   



 Bloco I - Identificação 

 Bloco II - Residência 

 Bloco III - Local de ocorrência (do óbito) 

 Bloco IV – Exclusivo para óbitos fetais e < 1 ano* 
◦ Número de filhos tidos (vivo ou morto inclusive abortamento). Não inclui o 

falecido (vivo ou morto) a que se referir a declaração 

 Bloco V - Condições e causas do óbito 

 Campo 37: Exclusivo - óbito de mulheres em idade fértil** 

 Campo 40: Causas do óbito  

 Bloco VI - Médico 

 Bloco VII - Causas externas - IML 

 Bloco VII - Cartório  

 Bloco IX - Localidade sem médico 

* PORTARIA Nº 72, DE 11 DE JANEIRO DE 2010 Estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é 

obrigatória nos serviços de saúde (públicos e privados) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS). 

** PORTARIA Nº 1.119, DE 5 DE JUNHO DE 2008 Regulamenta a Vigilância de Óbitos Maternos 

             Os óbitos maternos e os óbitos de mulheres em idade fértil, independentemente           da 
causa declarada, são considerados eventos de investigação obrigatória 

 18 
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Em caso de óbito fetal preencher este campo com “Natimorto”. 

Obs: A cor do falecido deve ser perguntada ao responsável pelas informações do 

falecido, não devendo nunca ser decidida pelo médico a partir da observação. 

- tipo de trabalho que o falecido desenvolveu na maior parte de sua vida produtiva 

Evitar: Estudante, Dona de Casa, Aposentado/Pensionista, e Desempregado 



Finalidade: 
Obter a opinião do médico sobre as causas que, direta ou indiretamente levaram à morte. 

 

Parte I – destina-se a doenças relacionadas com a cadeia de acontecimentos patológicos que levaram diretamente à 
morte. 

 

Parte II – destina a qualquer outra afecção significativa que contribuiu para o evento fatal mas não relacionada à doença 
ou afecção que causou diretamente a morte..  
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   É a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 

acontecimentos patológicos que conduziram 

diretamente à morte, ou as circunstâncias do 

acidente ou violência que produziram a lesão fatal 

  

Causa intermediárias e imediatas são aquelas que  

ocorrem no período entre a causa básica e o 

momento do óbito 

21 

Relação de causa e efeito  
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não inclui o falecido (nascido 

vivo ou morto) a que se 

referir a Declaração 
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Organização Mundial de Saúde – a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 

42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a 

qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém 

não devida a causas acidentais ou incidentais. 

Mulher em Idade Fértil no Brasil – 10 a 49 anos 

10 a 49 anos 
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CAUSA IMEDIATA OU TERMINAL 

CAUSA INTERMEDIÁRIA 

CAUSA INTERMEDIÁRIA 

CAUSA BÁSICA DA MORTE 

CAUSA IMEDIATA OU TERMINAL 

CAUSA INTERMEDIÁRIA 

CAUSA INTERMEDIÁRIA 

CAUSA BÁSICA DA MORTE 

Outros estados patológicos significativos que 
contribuíram para a morte, não estando, 
entretanto, relacionados com o estado patológico 
que a produziu. 

Tempo entre 
o início da 
doença e a 
morte 

CID 

“Devido ou como conseqüência de:” 

Mais antigo 



Neoplasia de Colon 

Metástase hepática 

Avalie o preenchimento DO 

Crise hipertensiva 

AVC isquemico 

Insuficiência hepática 

Pneumonia aspirativa 

51 anos, fem 
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15 dias 

15 dias 

10 dias 

Desnutrição grave 

32 anos 

Insuficiência hepática 

Metástase hepática 

Neoplasia de Colon 

Septicemia 5 dias Crise hipertensiva 

AVC isquemico 

Pneumonia aspirativa 

Septicemia 



 Gerais: 

 - não é obrigatório que a seqüência tenha todas 
as linhas preenchidas de “a” até “d” 

 -evitar sintomas e causas terminais como 
insuficiência cardíaca e respiratória 

 - se for registrada insuficiência de órgão ou 
sistema, declarar sua etiologia na linha 
imediatamente abaixo. 

 - quando a morte for conseqüência de uma 
cirurgia ou procedimento – atestar a doença que 
iniciou a sucessão de eventos que motivou a 
cirurgia ou procedimento. 
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 Neoplasia 

 - Quando for uma neoplasia/tumor, deve ser 
declarada sua localização primária e sua 
natureza (benigna ou maligna) 

 -Se desconhecidas, declarar como: “sítio 
primário desconhecido” ou “comportamento 
incerto” 

 Óbitos Perinatais 

 -Quando for conseqüência de patologia materna, 
atestar a doença materna que determinou a 
cadeia de eventos que conduziu a morte (na 
última linha da parte I) 

 

27 
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Tempo entre 
o início da 
doença e a 
morte 

CID 

CAUSA BÁSICA DA MORTE 

CAUSA IMEDIATA OU TERMINAL 
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Choque séptico 

Broncopneumonia 

Cirurgia cardíaca 

Tetralogia de Fallot 

2 dias 

6 dias 

8 dias 

5 meses 
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Choque séptico 

Peritonite 

Diálise peritonial 

Insuficiência Renal Crônica por nefropatia 

diabética 

2 dias 

6 dias 

6 meses 

5 anos 
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Infecção intra-uterina 

Ruptura prematura de membranas 

ign 

5 dias 

Membranas rompidas prematuramente com trinta e três semanas de gestação. 

Desenvolvimento de infecção intra-uterina. A Mãe entrou em trabalho de 

parto cinco dias após a ruptura das membranas. O feto faleceu neste 

período. Neste caso, as causas de morte são: 

Poderia ser: DHEG levando a prematuridade e 

septicemia ou  DHEG levando a DPP 
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Edema cerebral 

Eclâmpsia no trabalho de parto 

7:15 

24 hs 

Primigesta de 17 anos, com 40 semanas de gestação, apresentou quadro 

hipertensivo no pré-natal.Foi admitida em trabalho de parto e com diagnóstico de 

d.hipertensiva específica da gest. (DHEG) leve. Na sala de pré-parto, houve 

evolução do quadro com aumento da pressão arterial. Foi indicada cesárea. Por 

ocasião da indução anestésica, teve convulsões, evoluindo com PCR. O corpo foi 

encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito SVO. Laudo 

anatomopatológico: Edema cerebral e Congestão polivisceral. 

Poderia ser: Gravidez ectópica rota levando a 

Sangramento Tubário e Choque hipovolêmico 

Gestação de 40 semanas 
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 Masculino, 65 anos. Há 35 anos, sabia ser hipertenso e não 

fez tratamento. Há dois anos, começou a apresentar dispnéia 

de esforço. Foi ao médico, que diagnosticou hipertensão 

arterial e cardiopatia hipertensiva, e iniciou o tratamento. Há 

dois meses, insuficiência cardíaca congestiva e 

diagnosticado câncer de próstata. Hoje, teve edema agudo 

de pulmão, falecendo após 5 horas.  



Edema Agudo de Pulmão 5 horas 

Insuficiência cardíaca congestiva 2 meses 

Cardiopatia hipertensiva 2 anos 

Hipertensão arterial 35 anos 

Neoplasia de próstata 2 meses 

* O código de Classificação Internacional de Doenças relativo a cada 

diagnóstico será preenchido pelos codificadores da Secretaria de Saúde. 

Tempo entre 
o início da 
doença e a 
morte 

CID* 
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   Paciente diabético, deu entrada no pronto-socorro às 10:00 com 

história de vômitos sanguinolentos desde 6:00 da manhã. 

Desde 8:00 com tonturas e desmaios. Ao exame físico, 

descorado +++/4+, e PA de 0 mmHg. A família conta que 

paciente é etilista há 10 anos, e que há 2 anos esteve internado 

com hematêmese, tendo sido diagnosticado cirrose hepática e 

detectado varizes de esôfago após exame endoscópico. Às 

12:00 de hoje, apresentou parada cardiorrespiratória e teve o 

óbito verificado pelo médico plantonista, após o insucesso das 

manobras de reanimação. 
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Choque hipovolêmico 2 horas 

Rotura de varizes esofageanas 6 horas 

Cirrose Hepática Alcoólica 2 anos 

 Etilismo 10 anos 

Diabetes mellitus 
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 Mulher atendida na emergência às 22h com quadro de 

queda da pressão arterial, hemoglobina de 7 g/l, volume 

globular de 28%, dor à palpação de abdome, distensão 

abdominal e macicez de decúbito. Às 23h, foi encaminhada 

para laparotomia e recebeu 2 unidades de concentrado de 

hemácias. Na cirurgia, sofreu parada cardíaca. Durante a 

laparotomia, constatou-se quadro de gravidez ectópica rota. 
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Choque hipovolêmico 

Parada cardíaca 

Insuficiência renal aguda  

Hemorragia tubária 

Choque hipovolêmico 

Gravidez Ectópica Rota 



 Masculino, 25 anos, pedreiro, estava trabalhando 

quando sofreu queda de andaime (altura de 2 

andares). Foi recolhido pelo serviço de resgate e 

encaminhado ao hospital, onde fez cirurgia em 

virtude de traumatismo crânio-encefálico. Morreu 

após três dias.  
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Queda de andaime 

Edema cerebral 

Traumatismo cranioencefálico 

Operado 

3 dias 

3 dias 

3 dias 

Queda de andaime                                     3 dias 

Edema cerebral                                         3 dias 

Traumatismo crânio encefálico                   3 dias 

Natureza 
da lesão Circunstância 

do acidente 
ou da 

violência 



 Parturiente de 23 anos, gesta III, para I, aborto I, 10 consultas 

de pré-natal. Internada com história de gestação no curso do 9º 

mês, em trabalho de parto, apresentação cefálica, dilatação 

cervical de 6 cm, PA 110x60. Deu à luz às 5h45min do mesmo 

dia. As 8 h detectou-se hemorragia pós-parto, acompanhada de 

plaquetopenia e diminuição dos fatores de coagulação, sendo 

diagnosticado coagulação intravascular disseminada. A puérpera 

foi submetida a histerectomia subtotal, evoluindo para óbito às 

9h40 min no transoperatório.  
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Choque hemorrágico                                 3 h 

Coagulopatia intravascular disseminada   3 h 

Hemorragia pós-parto                                3 h 

Choque hipovolêmico                                3h 

Coagulação intravascular disseminada       3 h 

Gestação de 9 meses 



  Paciente chega ao pronto-socorro (PS) e, em 

seguida, tem parada cardíaca. Iniciadas 

manobras de ressuscitação sem sucesso. O 

médico é obrigado a fornecer DO? Como 

proceder com relação à causa da morte? 
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Fonte: A Declaração de Óbito Documento necessário e importante – 

Ministério da Sáude, Conselho Federal de Medicina e Centro Brasileiro 

de Classificação de Doenças (CBCD) -2009 3ª ed 



1) Verificar se a causa da morte é natural ou não 

2)  Se causa não natural: encaminhar o corpo ao IML. 

3)  Se morte natural: esgotar todas as possibilidades para 

esclarecer a causa do óbito (anamnese e história  com 

familiares). Caso persista dúvida e exista SVO 

encaminhar o corpo. Caso contrário, o médico deverá 

emitir a DO com causa desconhecida, mas relatando 

antecedentes patológicos obtidos com familiares. Anotar 

que não havia sinais externos de violência 
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  Paciente idoso, vítima de queda de escada, sofre 

fratura de fêmur, é internado e submetido à 

cirurgia. Evoluía adequadamente, mas adquire 

infecção hospitalar, vindo a falecer, 12 dias 

depois, por broncopneumonia. Quem deve 

fornecer a DO e o que deve ser anotado com 

relação à causa da morte? 
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 Segundo a definição, óbito por causa externa decorre de 

uma lesão provocada por causa externa/violenta  

(homicídio, suicídio, intoxicação, acidente de trânsito, 

acidente ou morte suspeita), qualquer que seja o tempo 

decorrido entre o evento e o óbito. O fato de ter havido 

internação e cirurgia e o óbito ter ocorrido 12 dias depois 

não interrompe essa cadeia 

 O corpo deve ser encaminhado ao IML e a DO emitida por 

médico legista 
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Broncopneumonia 

Queda acidental de escada 

Fratura do femur 

Ação contundente 

cirurgia 
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Poderia ser acidente de trânsito ( atropelamento, queda de bicicleta,etc) 

, intoxicação exógena (medicamento, etc) 
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 Recém nascido com 450 g que morreu depois 

de 5 minutos de vida deve ou não ter atestado 

de óbito? Considera-se óbito fetal? 



 O conceito de nascido vivo depende da 

presença de  sinal de vida, ainda que dure 

poucos instantes.  

Não se trata de óbito fetal, dado que existiu vida extra-

uterina 

O hospital deve fornecer a Declaração de 

Nascido Vivo, para o registro o civil do 

nascimento e de óbito (§ único, Art. 77 da Lei 6015/73)  
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Parada cardiorespiratória 

Fibrilação Atrial 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação 

Fibrilação Atrial 

DPOC 

ASMA 

HAS 

 

Faltou: tabagismo? 

Amianto? 

63 anos , 

fem 

50 

Faltou a causa 

básica do óbito 

4 horas 

10 anos 

20 anos 

10 anos 



sepse 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Sepse 

83 anos , 

masc Abdome agudo 

Obstrução intestinal 

Volvo de ceco 

51 

Abdome agudo 

3 horas 

1 dia 

3 dias 

3 dias 



Não investigado ainda 
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Diabetes mellitus 

Câncer de intestino 

Anemia 

1. Não há seqüência lógica (anemia 

não causa diabetes, bem como 

este não leva ao câncer de 

intestino) Por isso esta última 

não pode ser a causa básica. 

2. O que fazer? Contatar o médico 

declarante e solicitar 

informações. Ver prontuário. Se 

MIF visita domiciar. 

3. Aplicar regras de seleção. 



Choque séptico 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Sindrome de Steves Jonhson 

63 anos , 

masc Pneumonia 

Evento adverso ao uso do anticonvulsivante 

Sequela de Traumatismo cranio-encefálico 

Infecção cutanea 

Queda acidental de ônibus 3 meses 

53 

1 dia 

1 dia 

3 meses 



septicemia 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Sepse 

68 anos , 

masc Amputação de MIE 

Infecção cutânea 

Amputação de MIE  38 dias 

Insuf vascular periférica 

DPOC 

Tabagista 

54 

5 horas 

20 dias 

5 anos 

10 anos 

30 anos 



Choque séptico 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Choque séptico 

42 anos , 

fem 

Amputação de pododáctilo direito 

Insuficiência Vascular Periférica 

Amputação de pododáctilo direito 

55 

Insuficiência Vascular Periférica 

Diabetes 



Choque séptico 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Choque séptico 

41 anos , 

fem 

Celulite infecciosa 

Infecção subcutanea após tatuagem 

Celulite infecciosa 

56 

DPOC 



Insuf resp aguda 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

 Insuf resp aguda 

19 anos , 

masc Edema agudo de pulmão  

Pneumonia 

Distrofia muscular de Duchenne 

Pneumonia 

Edema agudo de pulmão 

57 

Paciente 

muito jovem  

5 dias 

7 dias 

1 mês 

19 anos 



Insuficiência de múltiplos órgãos 

Antes da Investigação: 

Não investigado ainda 

71 anos , masc. 

Outro hospital 

 

58 

Choque séptico 

Sepse 

Peritonite bacteriana espontanea 

Hepatite vírus C 

Neoplasia renal 

Peritonite 

Choque séptico 

Cirrose hepática 

Hepatite virus C 

Neoplasia renal 

7 dias 

2 semanas 

3 anos 

7 anos 

Após a Investigação: 



Choque séptico 

Sepse 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Choque séptico 

Úlcera perfurada 

Fístula enterocutânea -Enterectomia     

46 anos, 

masc 

Abdome agudo 

34 dias 

59 

6 horas 

45 dias 



Choque séptico 

Insuficiência Renal Aguda 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Choque séptico 

Pós-operatório de cirurgia de prótese 

53 anos , 

masc 

Insuficiência Resp Aguda 

Infecção do Trato Urinário 

Tumor ósséo 

Provável esofagite erosiva 

60 

6 horas 

2dias 

3 anos 



Choque séptico 

Insuficiência Respiratória Aguda 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Choque séptico 

Trombose venosa profunda 

Massa retroperitoneal 

86 anos , 

masc 

Fratura de Femur 

Metástase óssea quadril 

Fratura patológica – Metástase óssea  

Linfoma 

61 

10 hs 

2 dias 

4 dias 

6 anos 



Tromboembolismo pulmonar 

Fratura de femur direito 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Tromboembolismo pulmonar 

Fratura de femur direito 

AVCI 

HAS 

 

 Diabetes 

52 anos , 

masc. 

Queda da própria altura 12 dias 

Acidente vascular isquêmico 

Hipertensão arterial 

62 

3 horas 

2 dias 



Choque séptico 

Insuficiência Renal Aguda 

Antes da Investigação: 

Após a Investigação: 

Choque séptico 

Obstrução intestinal com sigmoidectomia 

Falência de múltiplos órgãos 

Tumor de sigmóide  

Ou pós-operatório 

de 

sigmoidectomia 

devido a tumor de 

sigmóide. 

55 anos, 

fem 

 

63 

4 horas 

1 dia 

5 anos 



Tutorial interativo para o preenchimento da DO 

http://atestadodeobito.unifesp.br/tela.php?numero=17 

http://www.fsp.usp.br/~cbcd/ 
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Manual do Ministério da Saúde  

http://svs.aids.gov.br/download/manuais/ 

Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pdf 

 

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/ 

declaracao_de_obitooo.pdf 

Parecer CFM nº 39/2005 

http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2005/39_2005

.htm 

 

 

 

 

Livreto do CFM 
   

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_infor

macao/mortalidade/index.php?p=5565 

http://atestadodeobito.unifesp.br/tela.php?numero=17
http://atestadodeobito.unifesp.br/tela.php?numero=17
http://atestadodeobito.unifesp.br/tela.php?numero=17
http://www.fsp.usp.br/~cbcd/
http://svs.aids.gov.br/download/manuais/Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pdf
http://svs.aids.gov.br/download/manuais/Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pdf
http://svs.aids.gov.br/download/manuais/Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pdf
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/declaracao_de_obitooo.pdf
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/declaracao_de_obitooo.pdf
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/declaracao_de_obitooo.pdf
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/declaracao_de_obitooo.pdf
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2005/39_2005.htm
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2005/39_2005.htm


 Ministério da Saúde. Manual de Preenchimento da Declaração de Óbito 
http://svs.aids.gov.br/download/manuais/Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pd
f 

 Conselho Federal de Medicina. A Declaração de Óbito. 
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/declaracao_de_obit
ooo.pdf 

 UNIFESP. Tutorial interativo para o preenchimento da DO. 
http://atestadodeobito.unifesp.br/tela.php?numero=17 

 Resolução CFM nº 1.779/2005 –Publicada no DOU em 5 dez 2005. 
◦ http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2005/1779_2005.htm 

 Portaria MS 116 de 11 de fevereiro de 2009. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html 

 Parecer CFM nº 39/2005 
 http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2005/39_2005.htm 
 Código do Processo Penal – Decreto-lei 3689 de 3 de outubro de 1941. 
 http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-

outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf 
 Código de Ética Médica - 

http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_10.asp 
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http://svs.aids.gov.br/download/manuais/Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pdf
http://svs.aids.gov.br/download/manuais/Manual_Instr_Preench_DO_2011_jan.pdf
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/declaracao_de_obitooo.pdf
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/declaracao_de_obitooo.pdf
http://atestadodeobito.unifesp.br/tela.php?numero=17
http://atestadodeobito.unifesp.br/tela.php?numero=17
http://atestadodeobito.unifesp.br/tela.php?numero=17
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2005/1779_2005.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2005/39_2005.htm
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-normaatualizada-pe.pdf
http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_10.asp

